
 
  Sekreterare: Lisa Danielsson 

   Hällefors 2018-03-10 
Årsmötesprotokoll 
 
Årsmöte: Svenska Vorstehklubben, Mellansvenska avdelningen 
Plats: Hellefors Herrgård 
Tid: 2018-03-10, 12.00-15.00 
Närvarande: Ca 35 medlemmar 
 
1§     Mötets öppnande 
Ordförande Tomas Jensen hälsade alla välkomna till årsmötet och förklarade mötet öppnat. 
 
2§     Godkännande av dagordningen 
Årsmötet godkände den föreslagna dagordningen. 
 
3§     Justering av röstlängd 
Aktuell medlemsförteckning godkändes som röstlängd i de fall röstning skulle bli aktuell. 
 
4§     Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till mötesordförande valdes Ulf Aronsson och till mötessekreterare valdes Lisa Danielsson. 
 
5§     Val av två justeringsmän och tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera  
          protokollet                   
Till justeringsmän föreslogs och valdes Fredrik Andersson och Andreas Nyquist. 
 
6§     Fråga om mötet blivit behörigt utlyst 
Lisa Danielsson redogjorde för att årsmötet blivit utlyst på Hemsidan 6/2 och Facebook 7/2 2018.  
Årsmötet ansåg frågan med ja besvarad. 
 
7§     Styrelsens årsredovisning med resultat och balansräkning samt revisorernas berättelse 
Kassör Christina Berg redogjorde för styrelsens resultat och balansräkning, vilka finns bilagda till 
protokollet. 
Ordförande föredrog revisorernas berättelse och verksamhetsberättelsen för 2017.  
 
8§     Fastställande av resultat – och balansräkning samt fastställande av styrelsens förslag till 
resultatdisposition 
Årsmötet godkände resultat och balansräkningar samt styrelsens förslag till resultatdisposition, som 
därmed fastställdes. 
 
9§     Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutade enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
10§     Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 
Förslag till verksamhetsplan för 2018 lästes upp av kassören. Kommer att finnas tillgänglig på 
Hemsidan. Godkändes av mötet. 
 
11§     Beslut om styrelsens förslag till budget 
Årsmötet läste styrelsens förslag till budget år 2018, vilken även Christina Berg redogjorde för. 
Årsmötet godkände styrelsens förslag som finns bilagt till protokollet. 
 
 



 
12§     Val av ordförande för tiden fram till nästa årsmöte 
Valberedning föreslog Tomas Jensen som ordförande för tiden fram till nästa årsmöte. Årsmötet valde  
Tomas Jensen som avdelningens ordförande. 
 
13§     Val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen 
Valberedningens förslag på nya ledamöter och suppleanter var, 
Omval som ordförande på 1 år, Omval på Lisa Danielsson 2 år, Omval på Mikael Eriksson 2 år och 
omval 2 år på Mårten Berg som ledamöter. 
Suppleanter omval Anders Andersson 1 år och nyval Fredrik Andersson 1 år. 
Årsmötet godkände valberedningens förslag på styrelserepresentanter. 
 
14§     Val av två revisorer  
Valberedningen förslag på omval av Ulf Aronsson och Bengt Eriksson till revisorer på 1 år godkändes 
av årsmötet. 
 
15§     Val av valberedning med tre ledamöter, varav en sammankallande 
Kvarstår Eva Cederblad till 2019, Ove Nettelbo kvarstå till 2020 sammankallande, nyval på Kristina 
Söderström till 2021. 
 
16§    Övriga ärenden, som av lokalavdelningens styrelse hänskjutits till årsmötet eller som av 
medlem anmälts till styrelsen för behandling på årsmötet 
Inga övriga ärenden för behandling av årsmötet har inkommit till styrelsen. 
 
17§    Information från huvudstyrelsen 
Andreas Nyquist representerade huvudstyrelsen och informerade mötet vad som varit och är på gång. 
100 års jubileet blev en fullträff på de olika platserna som det arrangerades på. Vad det gällde 
MSVK´s startande ekipage så blev det stora framgångar som vi sett. 
Det som nu har varit uppe är HD indexet som genomfördes på strävhårig vorsteh. Många diskussioner 
angående C hundar som får användas i avel. Vad som blir resultatet av HD index får framtiden utvisa. 
Nytt anmälningssystem är på gång digitalt som i bästa fall blir klart till hösten. Det ska då bli lättare att 
anmäla sig än vad det är för dagen. 
Ny Hemsida som lokalavdelningarna ska bli kopplade till. Det ska bli lättare att hitta information som 
man söker. Lokalavdelningarna får själv bestämma vad man vill ha med för information.  
Viltspårmästerskapet som kommer att ordnas i MSVK´s regi kommer att kosta en del. En sponsor klar 
men det behövs fler. 
Riksprovet kommer att vara i MSVK´s regi på skog 2019 och styrelsen börjar inom kort att arbeta med 
förberedelserna.  
 
18§     Övriga Frågor 
Frågan ställdes angående utbildning av nya provledare. Det är idag mycket svårt att få de provledare 
som är med på listan att ställa upp. Ordinarie proven är inte lätt att få någon som vill ta hand om. 
Provledarutbildningen är idag mycket mer omfattande än vad den varit och styrelsen får i uppdrag att 
se över om det ska bli en ny utbildning. Det kom också synpunkter på att man kan dela på 
provledarskapet på ett prov så provledare även kan få starta sin hund. Den möjligheten har funnits 
förut bara att det går att praktiskt genomföra det. Reglerna säger att man inte får vara provledare och 
startande i den klass man deltar i. 
Det efterlystes att funktionärer som ställer upp för avdelningen ska få något som tack eventuellt en 
provstart betald eller en träningsdag med sin hund. 
Motioner som medlemmar vill skriva ska inte gå till HS utan först till styrelsen i MSVK för 
behandling. 
Det behövs fler viltspårsdomare som kan tjänstgöra på Fullbruksproven för att avlasta de övriga 
domarna under provet. 
 
 
 
 
 
 



 
19§    Prisutdelning  
Årsmötet avslutades med prisutdelning, diplom, plaketter och vandringspriser. 
 
20 §     Mötet avslutas 
Mötesordförande tackade och ordförande Tomas Jensen tackade mötet för visat intresse och avslutade 
mötet. 
 
 
----------------------------------      ------------------------------------- 
Ulf Aronsson/ordförande       Lisa Danielsson/sekreterare  
 
---------------------------------       ------------------------------------- 
Fredrik Andersson/justerare                               Andreas Nyquist/justerare                         


